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652. Schoenmaker, blijf bij uw leest.
Ieder moet zich met zijn eigen zaken bemoeien; men moet
niet oordelen over dingen, die men niet verstaat.

SLAGER.

653. Als de koe geen melk meer geeft, dan râakt ze aan de slager,
Men trekt voordeel van iemand, totdat er niets meer van
hem te halen is, en daarna ontslaat men zich ervan.
z. b. : 924,1732,1733.

SMID.

654. Al smedende rvordt men smid.
Al doende leert men.
z. b. : 615,3995.

655. De beste smid slaat wel eens op zijn duim.
Ieder kan missen, zelfs de bekwaamste.
z. b. : 448, 622, 667, 979, 2438, 2444, 3121, 3126, 3790,
3963, 4021.

656, Geen smid zo oud, of hij vraagt nog gaarne nâar ijzer en kolen.
Oude mensen spreken nog gaarne over hetgeen zij vroeger

. gedaan hebben.
z. b. : 666, 1734, Al3.

657. Men is beter met smid als met smeken.
Men is beter met een goede dan met een slechte werkman,

167. M.en moet zijn vinger verbrand hebben, eer men een goed smid is.
Door ondervinding wordt men wijs.

658. Die bevreesd is voor de vonken, kan geen hoelsmid worden.
Wie het genot van iets wil hebben, moet daar ook de last
van dragen; een vlijtig mens mag last noch moeite ontzien.

659. Een goed aambeeld vreest de hamer niet (o/: moet voor geen
slag bezwijken).

Wie een zuiver geweten heeft, vreest geen onderzoek; ook
de rechtschapene behoeft de slechte niet te ontzien.
z. b. :3828.

TIMMERMAN.

660. De lompste timmerlieden moeten de scherpste biil hebben.
want, wie door eigen onbekwaamheid zijn werk niet be-
hoorlijk kan uitvoeren, geeft hiervan gewoonlijk de schuld
aan het gereedschap.
z. b. : 693,694.

56L Der timmerlieden kout is van het timmerhout,
Ieder spreekt of uit zich overeenkonrstig zijn aard ol de
trap zijner beschaving.

662. Goede timmerlieden maken weinig spaanders.
Verstandige mensen praten niet veel.

663. Hoe slechter timmerman, hoe meer spaanders.
De domste mensen hebben de meeste praats.

664. Die aan de weg timmert, heeft veel raadslieden (o/; meesters;
o/; bekijks).

Wie in het openbaar optreedt, rnoet zich het oordeel van
velen laten welgevallen.
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665. Die aan de weg timmert, lijdt veel âanstoot.

ot'â,,ii"J" 
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VOERMAN.
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SCHIPPER, ZEEMAN.

667. Een goed schipper zeilt wel e:ens tegcn een Daal.Ook een béÊwar
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olt, Een gocd zeeman wordt ook wel eens nai-
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BOER.
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